
 

 

هر چه در ذهن خود دارند دانش آموزان هم مانند دیگر پژوهشگران می توانند به راحتی بر روی یک موضوع خاص تحقیق کنند و 

 .بطورکلی تحقیق به سه روش انجام می شود .ح و شیوه ی خاص پژوهشی که به طور خالصه بیان می شود، مطرح کنندرا با طر

 

 تحقیقانواع *

 .روش تحقیق تجربی -روش تحقیق تحلیلی-روش تحقیق توصیفی

  :روش تحقیق توصیفی -1

 در این روش بر روی تعدادی انسان یا هر شی دیگری بررسی کلی یا جزئی انجام می شود، 

 چرا گندم های این مزرعه پوسیده اند؟:برای مثال

معموالً ازطریق پرسش نامه یا نظر پرسی می توان درباره این سؤال  تحقیق کرد، مثالً می توانیم از افرادی که آن مزرعه را دیده  

  .اند از طریق پرسش نامه ای که خودمان قبالً تهیه کرده ایم، نظرشان را بپرسیم

  :روش تحقیق تحلیلی -2

و از این قبیل «ارتباط»، «رابطه»یلی بررسی می کنیم و عنوان این روش هم با کلمهاصوالً رابطه بین دو مسئله را با روش تحل

 کلمات شروع می شود

بررسی ارتباط بذر با گندم های فالن مزرعه؟ در این روش فقط ارتباط بین دو موضوعی که قبالً وجود داشته را  :برای مثال

 .قبالً آزموده شده استخودمان آزمایشی انجام نمی دهیم چون  .بررسی می کنیم

   :روش تحقیق تجربی  -3

 همراه است«تاثیر»، «اثر»اصوالً اثر یک مسئله را روی یک مسئله دیگر می سنجد و با کلمه

 .اثر بذر بر گندم های مزرعه؟ حال آزمایش کننده خودمان هستیم باید این اثر توسط خود ما بررسی شود : برای مثال .

  مراحل انجام تحقیق *

یعنی ما باید با ابزار بیان آنچه در ذهن مان می  .تحقیق یا پژوهش حتماً باید در غالب دستورالعمل خاص خود مطرح شود

 .مراحل تحقیق به طور خالصه برای شما توضیح داده می شود .پرورانیم، آشنا باشیم

  :عنوان پژوهش   -1

بدانیم روی چه موضوعی می خواهیم تحقیق کنیم و بعد به درستی آن را ابتدا باید  .مهم ترین قسمت تحقیق است عنوان پژوهش

 (توصیفی، تحلیلی، تجربی)بیان کنیم، یعنی برای بیان عنوان باید ابتدا تشخیص دهیم که تحقیق ما با کدام یک از سه روش

در پژوهش  «اثر»هش تحلیلی یا در پژو «ارتباط»پس برای بیان عنوان از کلمات مختص آن تحقیق، مثالً از  .بررسی خواهد شد

  .تجربی استفاده می کنیم

 روش تحقیق و پژوهش
 



عنوان باید به خواننده درک .عنوان پژوهش باید خالصه و در عین حال حاوی اطالعات الزم برای نشان دادن محتوای آن باشد

ی شود؟و چه در کجا انجام م مستقیم و جامعی از موضوع پژوهش را منتقل کند؛یعنی اینکه پژوهش پیش رو درباره چیست؟

 کسانی را در بر می گیرد؟

 : چکیده پژوهش  -2

هدف از چکیده .چکیده پژوهش که از لحاظ زمانی آخرین چیزی است که نوشته می شود،اولین چیزی است که خوانده می شود

تحقیق باید حاوی چکیده به عنوان خالصة .آشنا کردن خواننده و ایجاد آمادگی در او برای جستجو و کاوش تمام آن منبع است

  .ضرورت پرداختن به موضوع، فرضیه تحقیق، روش تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری باشد

 :ویژگی های چکیده 

 .بیان کننده ی موضوع اصلی پژوهش باشد  -1

 .به اطالعات غیر مفید و غیر ضروری نپردازد -2

 .عاری از اشتباه نگارشی و محتوایی باشد  -3

 .باشدخالصه و قابل فهم   -4

 : پژوهش فهرست  -3

 راه با شماره صفحهمذکر عنوان صفحه ه

  :مقدمه پژوهش   -4

  .هر مطلبی را که در این رابطه به عنوان مقدمه بیان می کنیم، نباید به دور از مطلب اصلی باشد

نقشه راه برای خواندن کل پژوهش برد و در حکم  ای، خواننده را از دنیای بیرون به دنیای درون پژوهش می همچون دریچه  مقدمه

یا به عبارتی در بخش مقدمه، «چرا پژوهش انجام شده است؟»هدف اصلی از بیان مقدمه پاسخ به این سوال است که  .می باشد

 .اطالعات زمینه ای که نشان می دهند چرا سؤال اصلی مطالعه ، مورد توجه و پژوهش قرار گرفته است،مطرح می شود

  :بیان مسئله   -5

دراینجا برای هرادعایی باید منبع داشته باشیم، می توانیم داخل پرانتزی نام آن کتاب یا  .حدود یک صفحه یا دو صفحه می باشد

باید با نوشتن بیان مسئله خواننده کامالً توجیه شود که مشکل چه بوده که ما این تحقیق را انجام داده ایم  .نویسنده را ذکر کنیم

 .کنیمو قصد داریم چه ب

 :ادبیات پژوهش  -6

در این بخش،در رابطه با آنچه می نویسیم، قبالً مطالعه می کنیم و منابعی را که در خصوص موضوع تحقیق ما موجود است می  

حال در این قسمت باید به عناوین پژوهش ها یا تحقیق هایی که مشابه تحقیق ما بوده و ما قبالً مطالعه کرده ایم، اشاره  .یابیم

 .یکی از روش های بسیار آسان برای این قسمت استفاده از مقاله های اینترنتی است .کنیم

  :اهمیت و ضرورت پژوهش   -7

  .باید به اهمیت موضوع مورد نظر اشاره کنیم و نشان دهیم که این تحقیق ضرورت داشته و می بایست انجام می شد



  :اهداف پژوهش  -8

هدف کلی تقریباً به شکل عنوان بیان می شود و هدف جزئی عنوان را  .جزئی تقسیم می شودبه دو بخش هدف کلی و هدف های 

 .بر حسب جنس یا سن یا مقطع طبقه بندی می کند

 مشهد( ع)تاثیر ورزش صبح گاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی دبستان امام حسین   : مثالً برای عنوان 

 مشهد (ع)صبح گاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی دبستان امام حسینتعیین تاثیر ورزش   :هدف کلی  

 تاثیر ورزش صبح گاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی روی کالس اولی ها  :هدف جزئی   

  .ده استبو ...تاثیر ورزش صبح گاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی روی کالس دومی ها و  :هدف جزئی دیگر

  :سئوال ها یا فرضیه پژوهش  -9

بنابراین سئواالت باید با اهداف ارتباط داشته باشند و در  .خواننده را متوجه اهدافمان بکنیم (فرضیه)می توانیم در قالب سئوال

فرضیه ).مطرح کنیمتحقیقات توصیفی و تجربی معموالً در قالب سوال ولی در تحقیقات تحلیلی معموال می توانیم در قالب فرضیه 

 .(جوابی موقتی است که تمام فرایند تحقیق برای اثبات یا رد آن صورت می گیرد

 :ویژگی های فرضیه 

 .فرضیه باید شفاف،ساده و قابل فهم باشد  

 .تحقیق باشد(سؤال)فرضیه باید پاسخ فرضی مساله

 .باشدفرضیه باید به مطالعه و پژوهش جهت داده و راهنمای فعالیت های محقق  

  .فرضیه باید قابلیت آزمون پذیری یا ابطال پذیری داشته باشد

 .هم به صورت سوال و هم فرضیه می توان مطرح کرد .در مورد مثال باال که یک تحقیق تجربی یا نیمه تجربی است 

 آیا ورزش صبح گاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی تاثیر دارد؟   :سوال 

  .صبح گاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی تاثیر داردورزش   :فرضیه

  :ابزارهای اندازه گیری   -11

پس ابتدا باید متغیرها را شناخت چون در  .وسایلی که ما با آن متغیرهایمان را می سنجیم و داده هایمان را جمع آوری می کنیم

اثرش را بر  ،متغیر مستقل، که با دست کاری آن :دسته تقسیم می شوند متغیرها به دو .تمامی ابزارها متغیرها گنجانده می شوند

 .کمیتی که تغییر پذیری آن در اثر متغیر مستقل است  متغیر وابسته، .روی متغیر وابسته اندازه گیری می کنیم

سته پیشرفت تحصیلی متغیر واب .در مثال باال متغیر مستقل ورزش صبحگاهی است چون خود مستقالنه قرار است، اثر بگذارد 

  .است، چون قرار است که تحت تاثیر ورزش قرار بگیرد

مصاحبه، پرسشنامه، مشاهده و از این  :برای تحقیقات از نوع توصیفی معموالً این ابزارها شامل .حال به بررسی ابزارها می پردازیم

  .  فشارسنج، امتحان و از این قبیل می باشدمتر،  :در تحقیقات تجربی معموالً ابزار آزمایشگاهی مانند .قبیل می باشد

 : نگارش متن پژوهش  -11

 که اینجاست .پرداخت آنها وتحلیل تجزیه به باید ای نکته برداری، فیشه بندی دسته و  نیاز مورد اطالعات گردآوری از پس      



 .بپردازد شده ارائه های فرضیه یا فرضیه ارزیابی سپس و  خویش تحقیق های مسأله یا مسأله مطابق اطالعات بررسی به باید محقق

 موضوع دربارة را خویش نظر و بپردازد اجتهاد به قاطعانه باید محقق است؛ مبهم مسألة حل یا تکمیل تحقیق هر هدف که آنجا از

 .دهد افزایش را  خوانندگان و خود معرفتی حوزة تا کند اعالم روشنی به بحث مورد

 مرحله عنوان به مرحله این .گردد می آغاز پژوهش تدوین کار گیری، نتیجه و ها فرضیه وارزیابی تحلیل و تجزیه پایان از پس 

 سؤال زیر را تحقیق نتایج  رسایی تنها نه نگارشی،  و فنی  یمعیارها به توجه بی زیرا ؛ است حیاتی و مهم بسیار  تحقیق نهایی

  .کاهد می نیز پژوهش و تحقیق ارزش از برد، خواهد

 و مآخذ اعتبار موضوع، با پیوند و ارتباط منطقی، تسلسل اساس بر را خویش های یافته و ها نوشته باید محقق مرحله این در     

 .کند بندی طبقه تحقیق کلی طرح با متناسب

  :پیشنهادات ارائه و گیری نتیجه  -12

 می مربوط پیشنهادات و نتایج ی ارائه به اقدام شده آزمون فرضیات و سواالت به توجه با محقق پژوهشی فعالیت هر پایان در

 مشکالت حل و آینده در میزآ موفقیت عملکرد به نظرات تبدیل برای راهی که تحقیق هر مهم های بخش جمله از رو این از.نماید

 .باشد می پیشنهادات ارئه و گیری نتیجه رود می شمار به موجود

 .شود پرداخته خالصه و دقیق صورت به زیر مباحث به باید  پژوهش از بخش این تدوین در

 پژوهش انجام اهداف ذکر -1

  پژوهش انجام از شده گرفته نظر در اهداف با پژوهش از حاصل های یافته ارتباط میزان تبیین  -2

 پژوهش های یافته پذیری تعمیم  -3

 نتایج بین توافق عدم یا توافق برای احتمالی دالیل ذکر و قبلی های پژوهش با پژوهش های یافته مقایسه  -4

 پژوهش های محدودیت  -5

  خصوص این در آینده های پژوهش برای پیشنهاد -6

 .پژوهش موضوع خصوص در محقق پیشنهادات و است شده حاصل پژوهش از که نهایی نتیجه  -7

  :مآخذ و منابع شناخت -13

 استفاده اطمینان قابل و معتبر ، اول دست منابع از هرچقدر  .است آن ومآخذ منابع به علمی، تحقیق اصالت که دانست باید     

 و  ...و عربی ، التین ، فارسی منابع بخش ردنک جدا با پژوهش پایان در استفاده مورد منابع.شود می افزوده اصالت این بر گردد،

 تا جشنواره دستورالعمل نمونه)  شرح به الفبایی ترتیب اساس بر...و اینترنتی های سایت و مقاالت و ها کتاب بخش سازی جدا

 .گردد ذکر( ثریا

 می موجود...و ها نامه ،پایان ها ،کتاب مقاالت متن در مطالب دهی ارجاع برای گوناگون های شیوه چه اگر  :متنی درون ارجاع

 دشواری از جلوگیری برای و وهشژپ تدوین در پژوهشگران ، ها آن از تلفیقی یا متنی درون نوشت،پانوشت،ارجاع پی باشد؛مانند

 ،بهتر نوشتی پی و پانوشتی روش کاربست هنگام در دیگر های دشواری و صفحات زیباشناختی ساختار نخوردن تایپ،برهم های

 :زیر های مثال مانند.نماید استفاده متنی درون ارجاع ی شیوه از است

 ( 5231355کوب، زرین() صفحات یا صفحه :اثر چاپ مولف،سال خانوادگی نام)



 ( 52-354 1355،  حله کاروان با( ) صفحات یا صفحه:چاپ کتاب،سال نام3 ) مدل یا

 همراه به همان شکل به تنها و نموده خودداری چاپ سال و مولف یا کتاب دوباره ذکر از ، قبلی منبع به بالفاصله ارجاع صورت در

 ( 53همان،) :دمانن.شود اکتفا صفحات یا صفحه شماره ذکر

مد اح آل جالل) :مانند.شود ذکر تفکیک به نیز یک هر کوچک نام باشد،باید یکسان نگارش هنگام در نویسنده دو خانوادگی نام اگر

 (5431355د ، احم آل شمس () 2531354، 

 ) :Durkheim.3356::2 (مانند.باشد می فارسی متنی درون ارجاع مانند نیز مقاله یا کتاب از اعم انگلیسی منابع به ارجاع

 داشت توجه آنها به بايد وتحقیقاتي علميپژوهش  نگارش در که مهمي نکات*

 .شود پرهیز ضرور غیر موضوعات به پرداختن و پردازی حاشیه هرگونه از و داشت توجه موضوع اصل به باید پژوهشدر -1

 .گردد خودداری  مطالب ضروری غیر تکرار از -2

 .باشد دور ونوشتاری سبکی اضطراب هرگونه واز  باشد دست یک باید نوشته سبک  -3

 .گردد پرهیز ای محاوره و گفتاری زبان از استفاده و نویسی شکسته از  -4

 .شود رعایت خوانا و خوش خط همراه به فارسی بالغی و دستوری موازین سجاوندی، و الخط رسم قواعد ، نگارش وآیین آداب  -5

 .شود استفاده خوبی به اصلی مبحث با مرتبط واشکال جداول تصاویر، از  -6

 .شود استفاده منابع بخش در شده ذکر روش از دهی منبع هنگام ودر شود استفاده اول دست ومآخذ منابع از  -7

 .شود نوشته یا تایپ (ایرانیک) کج خط با شده استفاده مقاالت و منابع عنوان امکان صورت در  -5

 .شود انجام پردازی حاشیه و ترازبندی- خطوط فاصله رعایت با - کاغذ روی یک در ها نوشته  -9

 داخل واژه آن مقابل در یا پاورقی در ...و خارجی مکانهای ، افراد اسامی ونیز تخصصی های واژه التین معادل باید توان حد در -:1

 .گردد درج (پرانتز)کمانک

 را مطالب تا کوشید یعنی جست؛ بهره دهی ارجاع مستقیم غیر روش از است بهتر منبع، یک از حد از بیش استفاده درصورت -11

 ارزش از مستقیم قول نقل از حد از بیش استفاده چراکه ؛ داد ارجاع سپس و آورد کاغذ روی بر را خویش برداشت و خواند ابتدا

 .کاهد می واستدالل تحقیق

 .گردد ویرایش بار یک ها نوشته امکان صورت در -12

کامال اجتناب  "به نظر من  "به هیچ وجه از فاعل اول شخص یا فعل اول شخص استفاده نکنید برای نمونه از جمالتی مانند  -13

 .بیان جمله از سوی اول شخص تنها برای صاحب نظران و اساتید باال رتبه قابل استفاده است.کنید

نید اگر یک واژه التین کلیدی استفاده شد باید به صورت پاورقی در در متن فارسی به هیچ وجه از واژگان التین استفاده نک -14

همچنین نام های خارجی مورد استفاده از متن باید زیر نویس شوند تا خواننده در تلفظ آن نام ها . انتهای صفحه زیر نویس شود

 . دچار ایراد نشود

و سایر موارد دقت کنید ، حتما این عالئم چسبیده به کلمه قبلی و یک خط  " ؛3 ، .  "برای استفاده از عالئم نگارشی مانند  -15

 . با کلمه بعدی فاصله داشته باشند  spaceفاصله یا 

 .استفاده از هر گونه کادر یا تزئینات این چنین در صفحه اول یا سایر صفحات پژوهش اکیدا ممنوع است -16

 .ز ابتدای خط فاصله داشته باشدگراف باید نیم سانتیمتر اراخط اول هر پا -17

 .شماره صفحات در قسمت وسط پایین صفحه درج شود -15


